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 กลองแอว เป็นกลองที่มีลักษณะคล้ายกับกลองหลวงแต่ขนาดเล็กกว่าคือประมาณ 1 ใน 4 ของกลอง

หลวง ขึงด้วยหนังข้างเดียว ตัวกลองท าด้วยไม้เน้ือแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ และไม้แดง เป็นต้น กลอง

แอวมีชื่อเรียกขานต่างกันไป บางแห่งอาจเรียกตามรูปลักษณ์ที่พบเห็น เรียกตามเสียงที่หูได้ยิน หรือเรียกตาม

ต านานเล่าขานสืบกันมา อย่างไรก็ตามพอสรุปได้ว่า กลองแอว เป็นชื่อเรียกตามรูปลักษณ์ที่พบเห็นคือ มี

ลักษณะคอดก่ิวตรงกลางคล้ายสะเอว ซ่ึงภาษาล้านนาเรียก “แอว” จึงได้ชื่อว่า “กลองแอว” ซ่ึงนิยมเรียกกัน

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนชื่ออ่ืน ๆ เขียนแตกต่างกันดังน้ี  

 กลองต่ึงนง หรือ กลองตึ่งโนง เป็นชื่อที่เรียกตามเสียงเม่ือประโคมร่วมกับฆ้องใหญ่สลับกับฆ้องหุ่ย 

และเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ ได้แก่ ฉาบใหญ่ กลองตะหลดปด แนหลวง และแนหน้อย การประสมวงเครื่องตีและ

เครื่องเป่าดังกล่าว เรียกวงตึ่งนง หรือ ตึ่งนง โดยฟังเสียงกลองแอวเป็นเสียง “ต่ึง” และเสียงฆ้องโหย้ง ฆ้อง

อุ้ย เป็นเสียง “นง” หรือ “โนง” 

 กลองเปิ้ง หรือ กลองเปิ้งมง ชื่อน้ีนิยมเรียกในเขตจังหวัดล าพูน โดยเรียกตามเสียงที่ได้ยินใน

ลักษณะเดียวกันกับเสียง “ต่ึงนง” เพียงแต่ได้ยินกลองเป็นเสียง “เปิ้ง” เสียงฆ้องเป็นเสียง “มง” 

 กลองตกเส้ง หรือ ตบเส้ง เป็นชื่อที่เรียกตามเสียงที่ได้ยินในลักษณะเดียวกันกับกลองตึ่งนง หรือ

กลองเปิ้ง แต่การได้ยินน้ันฟังเสียงเครื่องดนตรีคนละชิ้นกล่าวคือ ได้ยินเสียงกลองตะหลดปดดัง “ตก” หรือ 

“ตบ” สลับกับเสียงฉาบใหญ่และฆ้องดัง “เส้ง” จึงได้ชื่อว่ากลองตกเส้ง ซ่ึงนิยมเรียกกันในจังหวัดล าปาง  



 กลองอืด เป็นชื่อที่นิยมเรียกกันในจังหวัดแพร่และน่านบางส่วน ที่เรียกอย่างน้ีเพราะฟังเสียงกลองที่

ดังกังวานยาวนาน หรือที่เรียกเสียงน้ีโดยทั่วไปว่า เสียงอืด หรือ เสียงลูกปลาย  

 กลองห้ามมาร หรือ กลองพระญามาร ชื่อน้ีมีที่มาสองประการกล่าวคือ  

- ประการแรก ในงานบุญนอกจากจะตีกลองแอวเป็นมหรสพแล้ว ยังเชื่อว่าเสียงกลองจะช่วย

ป้องกันการทะเลาะวิวาทชกต่อยอันเป็นเหตุการณ์ที่พระญามารบันดาลให้เกิด  

- ประการที่สอง เรียกตามความเชื่อที่มีต านานเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ในท้องมหาสมุทรมีพระ

มหาเถระรูปหน่ึง บ าเพ็ญเพียรบารมีอยู่ชื่อว่า “อุปคุต” พระมหาเถระรูปน้ีมีอิทธิฤทธิ์มาก 

สามารถปราบปรามมารทั้งหลายได้ ฉะน้ันหากมีงานบุญฉลองศาสนสถานของวัดที่เรียกว่า 

“ปอยหลวง” ชาวบ้านจะพากันไปนิมนต์พระอุปคุตจากท้องมหาสมุทร โดยสมมติเอาก้อนหิน

จากแม่น้ าล าธารใส่พานแห่ขบวนไปไว้ที่หออุปคุตที่จัดเตรียมไว้ในวัด โดยมีความเชื่อว่าจะ

สามารถห้ามมารหรืออุปสรรคอันอาจเกิดขึ้นในขณะจัดงานได้ และในการแห่พระอุปคุตน้ัน 

มักน ากลองแอวน้ีไปแห่น าขบวนด้วย จึงนิยมเรียกกันว่ากลองห้ามมาร หรือกลองพระญามาก

อีกชื่อหน่ึงดัวย  

การประสมวง วงตึ่งนง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การประสมวงกลองที่มี กลองแอว เป็นหลักเรียกว่า “วงต่ึงนง” โดยปกติการตีกลองแอว จะบรรเลง

ร่วมกับเครื่องตีด้วยกันคือ กลองตะหลดปด สว่า และฆ้อง โดยตีเป็นเครื่องประกอบจังหวะซ่ึงกันและกันไป

ตลอด ในบางโอกาสที่ต้องการความยิ่งใหญ่อลังการ มักนิยมใช้เครื่องเป่าที่มีเสียงดังประกอบด้วย แน ซ่ึงมี

สองเลา ได้แก่แนหน้อย (เล็ก) และแนหลวง (ใหญ่) กระน้ันก็ตามการประสมวงอาจมีการเพ่ิมเครื่อง

ประกอบจังหวะไปตามความนิยมของท้องถ่ิน ดังน้ี  

 

วงตึ่งนง 

ประกอบด้วย 

 กลองแอว    1  ลูก  

 กลองตะหลดปด  1  ลูก  

 ฆ้องโหย้ง (ฆ้องใหญ่)  1  ใบ  

ฆ้องอุ้ย (ฆ้องหุ่ย)  1  ใบ  

สว่า (ฉาบใหญ่)   1  คู่  

แนหน้อย   1  เลา  

แนหลวง   1  เลา  

วงเปิ้งมง 
ประกอบด้วย 

กลองแอว     1  ลูก  

กลองตะหลดปด    1  ลูก  

ฆ้องโหม้ง และ ฆ้องหม้อง ประมาณ  3-5  ใบ  

ฆ้องโหย้ง     1  ใบ  



ฆ้องอุ้ย      1  ใบ  

สว่า      1  คู่  

แนหน้อย     1  เลา  

แนหลวง     1  เลา 

วงตกเส้ง 
ประกอบด้วย 

กลองแอว     1  ลูก  

กลองตะหลดปด    1  ลูก  

ฆ้องโหย้ง     1  ใบ  

(อาจมีเพ่ิม)  

ฆ้องอุ้ย      1  ใบ  

สว่า      1  คู่  

แนหน้อย     1  เลา  

ฉิ่ง      1  คู่ 

วงกลองอืด 
ประกอบด้วย 

กลองแอว     1  ลูก  

กลองตะหลดปด    1  ลูก  

ฆ้องโหย้ง และ ฆ้องโหม้ง ประมาณ  3-5  ใบ  



ฆ้องอุ้ย      1  ใบ  

แนหน้อย     1  เลา  

แนหลวง     1  เลา  

พานหรือผ่าง (ฆ้องไม่มีปุ่ม)  1  ใบ  

ฉิ่ง     1 คู่  

โอกาสที่ใช ้

 

 

 

 

 

 เดิมกลองแอวอยู่กับวัด โอกาสที่ใช้แห่จึงมักเป็นเรื่องของงานบุญ เช่น แห่น าขบวนครัวทาน แห่

ต้อนรับหัววัดเม่ือมีงานฉลองศาสนสถานของวัดที่เรียกว่า “ปอยหลวง” แห่ประกอบการฟ้อนเล็บ และแห่

เป็นมหรสพฉลองงานที่เรียกว่า “อุ่นงัน” เป็นต้น 

 ต่อมาเม่ือมีการรณรงค์เรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมมากขึ้น จึงนิยมน ามาแห่ในขบวนต่าง ๆ รวมถึง

การแสดงบนเวทีให้นักท่องเที่ยวต่างถ่ินได้ชม ตลอดจนมีการน ามาประกวดแข่งขันประชันเสียงกันอีกด้วย  

 

แหล่งที่มา :- 

สน่ัน  ธรรมธิ.2550 . นาฎดุริยการล้านนา. เชียงใหม่ : ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 



 


